Na podlagi 4. 8. in 9. člena Zakona o društvih (v nadaljnjem besedilu: ZDru-1, uradno prečiščeno
besedilo Uradni list RS, št. 64/11 z dne 12.8. 2011 in Uradni list RS, št. 21/18 z dne 30. 3. 2018)
je občni zbor dne 13. aprila 2022 sprejel spremembe in dopolnitve, na podlagi katerih je narejen
naslednji čistopis

STATUTA
AVTO MOTO DRUŠTVA SLOVENIJA AVTO

Splošno
1. člen

Avto moto društvo Slovenija avto (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki na podlagi načel enakopravnega odločanja in soodločanja
ter javnosti dela delujejo na območju Republike Slovenije na področju vožnje motornih vozil,
voznikov športne vožnje motornih vozil ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem
področjem.
Državljani RS in članic EU se v društvu združujejo na podlagi lastne odločitev z namenom
uresničevanja ciljev in nalog, določenih s tem statutom in pravili oziroma statutom Avto-moto
zveze Slovenije in Zveze za avto šport Slovenije.
Ime, sedež in status
2. člen
Ime društva je Avto moto društvo Slovenija avto in je v skladu z določbami zakona, ki ureja
društva.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani.
Upravni odbor društva sprejme in določi naslov sedeža društva.
Društvo je pri uresničevanju ciljev in nalog iz tega statuta samostojno.
Društvo ima enega ali več računov, odprtih pri organizaciji oziroma organizacijah za plačilni
promet.
Znak in štampiljka
3. člen
Društvo ima svoj znak in štampiljko.
AVTO MOTO DRUŠTVO Slovenija avto ima štampiljko, ki je okrogle oblike, v sredini je znak
društva, v zunanjem krogu pa napis »Avto moto društvo Slovenija avto«.
Znak društva je pravokotne oblike. Sestavlja ga osnovni element: stiliziran simbol Avto moto
društvo SLOVENIJA AVTO.
Posamezne sekcije društva lahko imajo svoj znak, izpeljan iz znaka društva. Prav tako lahko
imajo sekcije štampiljko s svojim znakom. Sekcije društva niso samostojni pravni subjekti.

Sodelovanje
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju
avtomobilizma in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.
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Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki
imajo podobne namene in cilje.
Društvo je član Avto-zveze Slovenije in Zveze za avto šport Slovenije – AŠ 2005. Društvo se
lahko na osnovi sklepov svojih organov združuje tudi v druge zveze društev in asociacije in odloča
o prenehanju združevanja v posamezne zveze ali asociacije.
Javnost dela
5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje člane lahko obvešča društvo na naslednje načine:
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
• preko društvenih informacij,
• z objavljanjem na oglasni deski društva v društvenih prostorih;
• preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da lahko
organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje lahko vabi predstavnike
zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik
društva.
Namen in cilji društva
6. člen

Namen in naloge društva so:
združevanje lastnikov in voznikov motornih vozil ter drugih fizičnih oseb z namenom, da
izpopolnjujejo prometno in tehnično kulturo,
svojim članom, zlasti voznikom motornih vozil, organizira seminarje in druga strokovna
predavanja zaradi izpopolnjevanja v avto moto tehniki in varnosti v prometu,
prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva ter skrbi za dvig strokovnega znanja
svojih članov,
skrbi za svoj razvoj in napredek avto moto športa ter s svojimi člani sodeluje in organizira
prireditve ,
skrbi in pospešuje razvoj avto modelarstva,
goji med uporabniki motornih vozil vzajemno pomoč in čut za skupno odgovornost v skladu
z načeli etike in morale,
sodeluje s sorodnimi društvi in organizacijami, ki se ukvarjajo z motorizacijo in cestnim
prometom,
skrbi za družabno življenje svojih članov, organizira izlete, avto karavane, ocenjevalne
vožnje, družabne večere in druge aktivnosti,
seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja društva
sodeluje z drugimi podobnimi organizacijami pri izvedbi tekmovanj in prireditev ter z drugimi
organizacijami, ki se ukvarjajo z vprašanji motorizacije in cestnega prometa,
skrbi za družabno življenje članov s tem, da organizira izlete, avto karavane, ocenjevalne in
spretnostne vožnje, družabne večere , sejme in srečanja in podobno
omogoča članstvu koriščenje vseh uslug, ki jih članstvu zagotavlja na osnovi združevanja v
AMZS
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-

vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri
posameznih projektih društva
vzpodbuja intenzivnost raziskovalne dejavnosti svojih članov,
skrbi za množičnost in popularizacijo avto-moto športa na celotnem območju države;

Naloge društva
7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
•
•
•
•
•
•
•
•

organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, konference za svoje člane,
organizira javna predavanja s področja delovanja društva in tako stimulira zanimanje javnosti
za avto-moto šport in varno vožnjo motornih vozil,
sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov,
lahko zalaga in izdaja strokovno znanstveno literaturo s področja dejavnosti društva,
prirejanje avto-moto tekmovanj, tekem in drugih športnih tekmovanj ter prireditev
izvaja marketinške, propagandne in druge aktivnosti, potrebne za izvedbo tekmovanj,
organizira ali soorganizira seminarje in predavanja za člane s področja motornih vozil, tehnike
vožnje, varnosti v prometu in pri športu in podobno;
se preko sodelovanja svojih članov udeležuje tekmovanj in drugih prireditev, ki jih organizirajo
domače in tuje organizacije tako doma kot v tujini: npr. Rally tekmovanja, cestno-hitrostna
tekmovanja, gorska hitrostna tekmovanja, podobna tekmovanja, dirke, srečanja, tekme;

Pridobitna dejavnost društva
8. člen
Društvo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost iz področja svojega
delovanja povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti
društva in sicer:
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava na tisk in objavo
58.100 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
68.200 Obratovanje in oddajanje lastnih in najetih nepremičnin
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme v najem in zakup
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
82.110 Nudenje celovitih pisarniških rešitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
93.110 Obratovanje športnih objektov
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94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.
Članstvo
9. člen
Vsakdo lahko postane član društva in deluje v društvu pod enakimi pogoji. Društva sestavljajo
člani, ki podajo pisno izjavo, da želijo postati člani društva, sprejemajo program delovanja društva
in ta statut ter redno plačujejo letno članarino.
V primeru, da se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše pristopno
izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.
Društvo ima redne in častne člane.
Častne člane na podlagi njihovih zaslug pri delu društva ali pri delu avto-moto športa na podlagi
pisnega predloga predlaga v imenovanje občnemu zboru upravni odbor kluba. Častni člani imajo
doživljenjsko pravice rednega člana, morebitne stroške v zvezi z njihovim članstvom plačuje
društvo. Častni član ob imenovanju prejme tudi plaketo častnega člana.
Sponzorji
10. člen
Klub ima tudi sponzorje. Pravice in obveznosti se določijo s posebnim aktom kluba. Sponzorji
lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.
Izkaznica
11. člen
Člani prejmejo člansko izkaznico.
Pravice in dolžnosti članov
12. člen
Pravice članov so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da volijo in so izvoljeni v organe društva
da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem,
da postavljajo organom društva vprašanja in sodelujejo pri obravnavi le-teh,
da so obveščeni o delu društva
da vlagajo pritožbe na organe društva
koriščenje storitev, ki jih članom nudi
sodelovanje na tekmovanjih pod pogoji, ki jih določi upravni odbor društvoa in pod pogoji
splošnih predpisov za posamezno tekmovalno panogo,
lahko tudi druge pravice, določene s tem statutom in statutom AMZS.
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Dolžnosti članov so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov društva,
da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva,
da varujejo ugled društva
zavzemanje za uresničevanje nalog društva
vestno opravljanje funkcij v organih društva
skrb za objekte in sredstva društva s skrbnostjo dobrega gospodarja.

Pravice in dolžnosti članov so častne. Člani za svoje delo in prizadevanja praviloma ne prejemajo
nobenih plačil.
Prenehanje članstva
13. člen
Članstvo v društvu preneha:
•
•
•
•

s prostovoljnim izstopom,
s črtanjem,
z izključitvijo na podlagi sklepa častnega razsodišča,
s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu najmanj
dva meseca pred iztekom članskega leta.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu eno leto ne plača članarine.
O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
Člana se lahko izključi tudi, če grobo krši pravice in dolžnosti člana, urejene s tem statutom.
Predlog za izključitev lahko poda v pisni obliki z navedbo kršitve vsak član kluba.
Organi društva
14. člen
•
•
•
•
•

Občni zbor - zbor članov,
Predsednik, podpredsednik in tajnik društva
upravni odbor,
nadzorni odbor,
častno razsodišče

Občni zbor
15. člen
Občni zbor je zbor članov in je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.
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Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje predsednik društva enkrat letno
ali po potrebi.
Izredni občni zbor pa se skliče po odločitvi predsednika, sklepu upravnega odbora, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Predsednik je dolžan sklicati izredni zbor
članov v roku 30 (trideset) dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik izrednega zbora članov
ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi
materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.
Sejo občnega zbora se skliče s pisnim vabilom, ki vsebuje dnevni red in to najmanj sedem dni
pred dnevom, za katerega je seja sklicana.
16. člen
Občni zbor je sklepčen, če na njem sodeluje več kot 30 članov društva.
Če ob napovedanem času ni potrebne sklepčnosti, po 30 minutah čakanja občni zbor nadaljuje z
delom in veljavno odloča, če je prisotnih najmanj 15 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Za sprejem statuta, sprememb in
dopolnitev statuta ter sprejem sklepa o prenehanju društva, je potrebna 2/3 večina glasov
prisotnih članov.
Občni zbor vodi predsednik društva. Občni zbor izvoli tudi delovne organe, ki so potrebni za
njegovo delo.
Naloge občnega zbora
17. člen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sklepa o dnevnem redu,
sprejema in spreminja statut in druge temeljne akte društva,
sprejema program dela društva,
sprejema finančni načrt in zaključni račun,
voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika ter člane UO, NO in častnega
razsodišča,
odloča o višini članarine,
sklepa o ustanavljanju delovnih teles in v sklepu o ustanovitvi opredeljuje njihovo sestavo,
delovno področje, pravice in obveznosti,
odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji
društva,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
odloča o ustanovitvi oz. soustanoviti gospodarskih družb
odloča o združitvi društva z drugo sorodno organizacijo
sklepa o prenehanju društva,
opravlja druge naloge po tem statutu.

Dodatni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru
najmanj 3 dni pred sklicem občnega zbora.
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O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki želijo biti neposredno informirani o delovanju društva,
vendar nimajo pravice do glasovanja. Nepovabljeni prisotni ne smejo s svojo prisotnostjo motiti
dela na seji, saj jih lahko v tem primeru predsedujoči da odstraniti s seje občnega zbora.
Upravni odbor
18. člen
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov oziroma po programu in
sklepih sprejetih na zboru članov.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in od 4 do 8 članov.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino.
Upravni odbor vodi njegov predsednik, ki ga izvoli občni zbor in je hkrati tudi predsednik društva.
Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj po dvakrat letno.
Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Naloge upravnega odbora
19. člen
Naloge upravnega odbora so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sklicuje občni zbor in pripravlja gradiva za seje le-tega,
vodi in upravlja društvo med dvema sejama občnega zbora,
skrbi za izvrševanje programa dela društva,
pripravlja predloge temeljnih aktov društva,
sprejema druge izvedbene akte društva,
pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
upravlja s premoženjem društva,
ustanavlja in ukinja komisije in sekcije društva,
spremlja in usklajuje delo društva z drugimi podobnimi organizacijami,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži
občni zbor.
20. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik društva, tajnik društva ali eden izmed članov upravnega odbora po njegovem
pooblastilu.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovico članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih.
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Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije ali ustanavlja sekcije. Za
izvedbo posameznih specifičnih ali zahtevnejših nalog lahko upravni odbor imenuje stalne ali
občasne komisije.
Naloge, pristojnosti, število članov in predsednika organov določi upravni odbor. Člani komisije
ali sekcije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije in sekcije odgovorne upravnemu
odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.
21. člen
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem
principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso
pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.
Nadzorni odbor
22. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu
zboru, ki mu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko
sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so
na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Častno razsodišče
23. člen
Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo ga trije člani. Člani izmed
sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov
društva. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru.
Častno razsodišče vodi postopek in izreka ukrepe v skladu s pravilnikom častnega razsodišča.
24. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje:
•
•
•
•

kršitve določb statuta,
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
neizvrševanje sklepov organov društva,
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
25. člen
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Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče,
so:
•
•
•

opomin,
javni opomin,
izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot
drugostopenjski organ.
Predsednik društva
26. člen
Predsednik je zastopnik društva in zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi
in organizacijami v državi in v tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4
let z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
Podpredsednik društva
27. člen
Podpredsednik društva nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti. Izvoli ga občni zbor
za dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve.
Tajnik društva
28. člen
Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren
predsedniku, upravnemu odboru in občnemu zboru.
Volitve
29. člen

Volitve v društvu potekajo v skladu z določili tega statuta. Priprave na volitve v društvu opravlja
upravni odbor društva s svojimi organi.
Volitve so praviloma javne.
Finančno in materialno poslovanje društva
30. člen
Viri dohodkov:
• članarina,
• darila, volila,
• dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
• dohodki od prireditev iz dejavnosti društva, kolektivnih akcij na društveni podlagi,
• prispevki sponzorjev,
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• javna sredstva,
• drugi viri.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ki ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
31. člen
Društvo samostojno razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi
plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in
sprejmejo zaključni račun.
32. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, ki je tudi odredbodajalec.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
33. člen
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje
društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka
v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava ali sklene pogodbo z družbo ali
posameznikom, ki se ukvarja z ustrezno dejavnostjo.
Premoženje društva
34. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
Prenehanje društva
35. Člen
Društvo lahko preneha in se izbriše iz registra društev:
- po sklepu občnega zbora z 2/3 večino prisotnih
- po samem zakonu.
Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno
osebo s podobnimi cilji, katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če
društvo v sklepu ne določi naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta
ni mogoče določiti, premoženje preide na lokalno skupnosti, na območju katere je društvo imelo
svoj sedež. Neporabljena sredstva pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu. Premoženja
društva ni mogoče prenesti na politično stranko. Za izvedbo sklepov o prenehanju društva je
odgovoren zastopnik društva.
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Splošni akti
36. Člen
V skladu s tem statutom ima društvo naslednje splošne akte:
- Disciplinski pravilnik
- Pravilnik o delovanju častnega razsodišča,
Poleg navedenih aktov lahko društvo na predlog članov ali upravnega odbora sprejme tudi druge
splošne akte, s katerimi se urejajo odnosi in delovanje društva.
37. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor društva. Statut se lahko dopolnjuje in
spreminja v skladu z njegovimi določili.

PREDSEDNIK:
Viktor Levec
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